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szem wobec i każdemu z osobna, komu to należy wiedzieć, 
osobliwie do wszystkich szlachetnych Polaków Ziemi 

Województwa Dolnośląskiego, bez względu na stan i majętność, a 
którym leży na sercu dobro Ojczyzny i dobro Ziemi Dolnośląskiej, na 
której mieszkają lub skąd się wywodzą, mieszkając często poza 
Ojczyzną, mocą prawa zwyczajowego Najj. Rzeczypospolitej oraz 
mocą królewskiego rodu Leszczyńskich, rozsyłamy niniejszym 
Uniwersałem Pierwsze Wici wzywając Was szlachetni Polacy – 
szlachetni Posłowie Ziemscy na Sesję Nadzwyczajną Sejmiku 
Ziemskiego Generalnego  Województwa Dolnośląskiego.  

 
Miejsce Zjazdu:   

miasto Wrocław 
Konkretne miejsce będzie podane  

w  
Trzecich Wiciach 

Obrady od godz. 16’00 

21 lutego 2016 roku 
 poprzedzone Mszą Świętą wotywną  

do Ducha Świętego 
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Proponowany porządek obrad: 

Część nieoficjalna. 
Prelekcja Stanisława Srokowskiego pt. 

„Dolny Śląsk = Kresowy Śląsk” 
 

Wypowiedzi Stanisława Srokowskiego: 
 
„Pamięć narodowa buduje rzeczywistość duchową, kulturową, estetyczną, językową, 
społeczną. W pamięci narodowej zawiera się cały sens naszego istnienia, bowiem 
jeśli odrzucimy historię, tradycję i wszystkie wartości, które były budowane tam przez 
wieki, to w gruncie rzeczy odrzucamy podstawowy materiał potrzebny do budowy 
osobowości człowieka - w indywidualnym przypadku - i do budowy substancji 
narodowej - w przypadku wspólnoty. Inaczej mówiąc: kto podnosi rękę na historię, 
podnosi rękę na naród. Można powiedzieć, że podcina się gałąź, na której się 
siedzi”. 
(…) 
„My Kresowianie przenieśliśmy pamięć stamtąd do tej rzeczywistości. To my, żywi 
ludzie, ją przenosimy. My, ze swoimi obolałymi sercami, ze swoimi cierpieniami, z 
grobami, które tam zostały, ze śmiercią, która nas zdziesiątkowała, z ludobójstwem, 
które nas wyniszczyło - mieliśmy jeszcze tyle siły, by ten potencjał, tę energię, tę siłę, 
tę moc duchową, jak gdyby w takim koszu pamięci, przenieść z tamtej epoki, do tej 
epoki; powiedzieć: była taka Ziemia, był taki czas, było takie wielkie państwo, które 
ogarniało też tamte tereny. I to państwo zapewniało nam przez ponad 600 lat 
poczucie, że jesteśmy wielkim narodem, że byliśmy wielkim narodem, że historia, 
mimo naszych klęsk, ciągle nas dźwigała. Bo Kresy od XIV wieku do XX wieku 
tworzyły fundamenty cywilizacji łacińskiej. W gruncie rzeczy budowały naszą 
rzeczywistość narodową i dzięki temu tam, na Kresach, pojawiały się tak wielkie 
substancje kulturowe, jak literatura, jak wielka muzyka, jak sztuka teatralna, jak 
myślenie kategoriami narodowymi. Bo u podstaw tego wszystkiego byli twórcy, 
zaczynając od Mikołaja Reja, który urodził się pod Lwowem, od którego napotykamy 
rożne pomniki: Karpiński, który tworzył pieśni kościelne, Mickiewicz, który buduje 
wielkie idee wolności, prawdy, godności, Słowacki, Fredro, Moniuszko…”. 
(…) 
 „My Polacy jesteśmy tymi Kresami wypełniani. Bez Kresów nie ma 
Rzeczypospolitej. Bez Kresów nie ma pamięci, nie ma kultury”.  
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Część oficjalna. 

1. Rejestracja Posłów. 
2. Otwarcie Sesji. 
3. Zgłaszanie wniosków. 
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.  
5. Określenie Posła Seniora – Arbitra.  

I Część - porządkowa 
6. Sprawa dotychczasowej działalności Sejmików 

Prowincjonalnych: Ziemi Wrocławskiej, Kłodzko-
Wałbrzyskiej i Jeleniogórsko-Legnickiej. Relacja 
Marszałków Sejmików Prowincjonalnych z działalności 
sejmikowej. 

7. Relacja i głos wolny Marszałka Sejmiku Ziemskiego 
Prowincjonalnego Ziemi Wrocławskiej Beaty Andrejas o 
motywach nielegalnej próby zwołania Sejmu Walnego.   

8. Relacja i Głos wolny Marszałka Sejmiku Ziemskiego 
Prowincjonalnego Ziemi Wałbrzysko-Kłodzkiej o motywach 
nielegalnej próby zwołania Sejmu Walnego. 

9. Głos wolny Marszałka Sejmiku Ziemskiego 
Prowincjonalnego Ziemi Jeleniogórsko-Legnickiej.   

10. Wolne głosy Posłów Ziemskich na temat reprezentacji 
ziemskiej Marszałków Sejmików Prowincjonalnych oraz 
nad problemem Sejmików Ziemskich w Województwie 
Dolnośląskim. Możliwe głosowanie Prowincjami nad votum 
zaufania do Marszałków. Możliwe Laudum. 

II Część - merytoryczna 
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11.  Wrocław – Europejską stolicą kultury czy Europejską 
stolicą korupcji? 

12.   Dlaczego w bolszewickim Sejmiku Województwa 
Dolnośląskiego nie ma przedstawicieli Wałbrzycha?   

13.  Rola Pawła Kukiza podczas zaprzysięgania Radnych  
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego? 

14.  W roku 2016 w Sejmiku Województwa Dolnośląskiego 
rządzi „Platforma Obywatelska”, mimo, że poparcie 
społeczne dla tej formacji jest znikome. Jak to możliwe, że 
jednym z najbogatszych województw w Polsce rządzi 
skompromitowana formacja polityczna? 

15.  Sprawa powiązań korupcyjnych i nepotyzmu na Ziemi 
Dolnośląskiej.  

16.  Sprawa zagadkowych upadłości w tym „WROZAMET” na 
Ziemi Wrocławskiej. 

17.  Sprawa niewyjaśnionych śmierci na terenie Dolnego Śląska. 
18.  Dlaczego większość firm windykacyjnych i ochroniarskich 

pochodzi z Dolnego Śląska? 
19.  Czy Wrocław jest nieformalna stolicą Polski? 
20.  Ile osób z Wrocławia jest w Rządzie Beaty Szydło i kim oni 

są? 
21.  Problem uznania obowiązywania Konstytucji kwietniowej 

z 1935 roku na podstawie, której można unieważnić 
legislację od 1944 do 2015 roku. Umożliwi to wystąpienie o 
reparacje wojenne, szczególnie od Niemiec w wysokości 1 
bln (biliona) USD oraz zawarcie traktatu pokojowego 70 lat 
po zakończeniu II Wojny Światowej, którego nadal brak. 
Hitlerowskie Niemcy napadły na II RP. Wniosek Posła 
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Ziemskiego – Beaty Andrejeas – Marszałek Sejmiku 
Prowincjonalnego Ziemi Wrocławskiej.  

22. Problem odtworzenia II RP poprzez uznanie sukcesora 
Prezydentów na uchodźstwie. W II RP po Prezydencie 
Raczkiewiczu, który od 1939 do 1947 roku był na Urzędzie 
po nim sukcesorem był August Zaleski (1947-1972), 
mianował swoim następcą Juliusza Nowina Sokolnickiego 
(1972-2009), a z mianowania urząd ten przejął w dniu 17   
sierpnia 2009 roku  Jan Zbigniew Potocki. Wniosek Posła 
Ziemskiego – Beaty Andrejeas – Marszałek Sejmiku 
Prowincjonalnego Ziemi Wrocławskiej.  

23. Wezwanie poprzez Wici Jana Zbigniewa Potockiego na 
Sejmik Generalny Ziemski Województwa Dolnośląskiego i 
zajęcie przez niego stanowiska w sprawie umocowania jako 
Prezydenta II RP na uchodźstwie oraz stosunku do II RP.    

 
Nota do pkt. 8, 9 (otrzymane Pismo w tej sprawie od Beaty Andrejas) 
 
„Podstawą prawną odtworzenia władz II RP na Uchodźstwie jest także 
„Orędzie Prezydenta RP na Uchodźstwie Władysława Raczkiewicza do 
Narodu” z 29 czerwca 1945 roku, (Dziennik Ustaw RP, rok 1945, nr 9, 4 lipca 
1945, strona 73, patrz dziennik w pliku PDF w załączeniu posta do Pani ode 
mnie). W cytowanym orędziu Prezydent RP W. Raczkiewicz wyraźnie stwierdził, 
że „Prawo Rzeczypospolitej włożyło na mnie obowiązek przekazania po 
zawarciu pokoju urzędu prezydenta Rzeczypospolitej w ręce następcy 
powołanego przez Naród w wolnych,  od wszelkiego przymusu i wszelkiej 
groźby, demokratycznych wyborach. Uczynię to niezwłocznie, gdy Naród będzie 
w stanie takiego wyboru dokonać”. Oznacza to, że ponieważ NIE MA nadal 
traktatu pokojowego z pokonanymi przez aliantów Niemcami po II wojnie 
światowej to w świetle prawa nadal mamy możliwość odtworzenia władz II 
Rzeczypospolitej w nawiązaniu do w/w orędzia prezydenta Raczkiewicza i 
zarządzenia Juliusza Sokolnickiego z 11 listopada 1990 roku. Stanowi to w 
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oparciu o  fundament konstytucji z 23 kwietnia 1935 legalny aspekt i porządek 
prawny do nawiązania ciągłości z państwowością II Rzeczypospolitej. Wynika to 
z faktu, że ustawa zasadnicza z 1935 roku, w artykule 24. pkt 1 stanowiła, że w 
razie wojny okres urzędowania prezydenta RP wynosi 3 miesiące od zawarcia 
traktatu pokojowego. Podobnie należy rozumieć pkt 2. art. 24 odnoszący się do 
kadencji wyznaczonego następcy na  urzędzie Prezydenta Rzeczypospolitej. 
Interpretację taką stosował w okresie swojej prezydentury Władysław 
Raczkiewicz (1939-1947), August Zaleski (1947-972) oraz Juliusz Nowina 
Sokolnicki (od 1972 roku). W świetle prawa międzynarodowego nie ma 
zawartego traktatu pokojowego z Niemcami. W 1919 roku zawarty został traktat 
pokojowy w Wersalu kończący Wielką Wojnę. Oznacza to, że mamy prawną i 
legalną możliwość kontynuacji II RP poprzez wyznaczonego Jana Zbigniewa 
Potockiego15 sierpnia 2009 roku. Idąc dalej należy wziąć pod uwagę, że Sejm 
Walny Konfederacji Niepołomickiej odwołuje się do szlachetnych tradycji I 
Rzeczypospolitej z okresu Sejmu Wielkiego z czasów ostatniego króla polskiego 
Stanisława Poniatowskiego, który w 1765 roku wprowadził Order Świętego 
Stanisława, a którego od 1979 roku Wielkim Mistrzem był Juliusz Sokolnicki 
jako Jego odnowiciel. Ponadto następcą Sokolnickiego od 2009 roku na 
Urzędzie Prezydenta RP (na Uchodźstwie) jest Jan Zbigniew Potocki, który jest 
także od sierpnia 2009 roku, tj. śmierci Sokolnickiego, Wielkim Mistrzem 
Orderu Św. Stanisława. Mamy więc tym samym nawiązanie do ciągłości 
prawnej i państwowej pomiędzy I oraz II RP. Biorąc pod uwagę, że nie miało 
miejsce w 1990 roku przekazanie władzy przez legalnego prezydenta II RP na 
uchodźstwie na ręce wybranego przez Naród prezydenta III RP możemy 
uznawać, że władza państwowa skupia się w ręku Potockiego jako prezydenta i 
sukcesora II RP. Według konstytucji z 1935 roku i jej braku derogacji, w myśl 
art. 24. Można odtworzyć  wraz z Janem Zbigniewem Potockim na sesji Sejmu 
Walnego w Starym Wiśniczu władze państwowe II RP. [w Wiśniczu Jan 
Zbigniew Potocki nie pojawił się - przyp. W.E.Leszczyński]” 

  
24.  Debata na temat II RP i na temat prezydenta na 

uchodźstwie. Dlaczego Ziemia Dolnośląska interesuje się 
tym problem w sytuacji, gdy inne Ziemie nie podejmują tego 
tematu. Czy jest lobbing w tej sprawie? 
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Sejm Walny poprzez osobę Marszałka Sejmu Walnego dąży do 
nawiązania do państwowości Najj. Rzeczypospolitej, począwszy od 
dorobku Sejmu Wielkiego Czteroletniego (1788-1792), a nie do 
nawiązania do bolszewicko-żydomasońskiej PRL, czy żydomasońskiej 
III RP lub do masońskiej II RP.   
Owszem, istnieje z punktu widzenia Sejmu Walnego problem 
państwowości II RP ale raczej w sensie zamachu stanu jaki dokonał 
Józef Piłsudski w 1918 roku, obalając Królestwo Polskie 1916-1918.  
Tak, więc, Konstytucja marcowa 1921 oraz Konstytucja kwietniowa 
1935 roku są aktami masońskiej przemocy prawnej dokonanej na 
narodzie polskim. Można o tym dyskutować i toczyć spory, ale Sejm 
Walny jak sama nazwa wskazuje, w żaden sposób nie nawiązuje do 
okresu pseudopaństwowości polskiej 1918-2016.  
Osoby, które chcę reaktywować lub reanimować II RP  powinny 
utworzyć własny ruch społeczny, a nie wrzucać tego problemu w zakres 
prac i debat Sejmu Walnego.  
Sejm Walny odniesie się do okresu II RP tak jak odniósł się do okresu 
PRL i III RP. Dlatego też dopuszczam debatę na ten temat, ale rangi 
Sejmiku Generalnego Województwa Dolnośląskiego, tym bardziej, że 
tylko Ziemię Dolnośląską ten problem interesuje. Wojciech Edward 
Leszczyński – Marszałek Sejmu Walnego.    

25.  Problem mniejszości narodowych na Dolnym Śląsku. 
Laudum. 

26. Problem wpływów niemieckich na Dolnym Śląsku. Laudum. 
27. Problem „polityków” Dolnego Śląska jako nieformalnego 

desantu niemieckiego, mającego za zadanie rządzić w 
imieniu Niemiec. Laudum. 
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28.  Czy Wrocławiem, Wałbrzychem, Kłodzkiem, Legnicą, 
Jelenią Górą i innymi miastami Dolnego Śląska rządzą 
właściwi ludzie? Laudum. 

29. Zakaz zadłużania się Miast na Dolnym Śląsku.Laudum. 
30. Problem imigracji na Dolnym Śląsku. Laudum. 
31. Bezpłatne działki budowlane dla młodych i inne przywileje 

dla młodych (Wniosek Ziemi Wrocławskiej). Laudum 
32.  Układy partyjne jako gospodarcze uprzywilejowanie na 

rynku gospodarczym – zakaz trójinstancyjności 
jednopartyjnej sejm, senat, prezydent. Sławomir Salomon – 
Poseł Ziemski Ziemi Wrocławskiej. Laudum. 

33. Kadencyjność w Urzędach – 2 lata. Sławomir Salomon – 
Poseł Ziemski Ziemi Wrocławskiej. Laudum. 

34. Sądowa ława przysięgłych. Sławomir Salomon – Poseł 
Ziemski Ziemi Wrocławskiej. Laudum. 

35. Funkcjonowanie ekwiwalentu konkordatu – konkordat 
kosztuje nas 1,04 PKB a na wojsko płacimy 1,94 PKB. 
Sławomir Salomon – Poseł Ziemski Ziemi Wrocławskiej. 
Laudum. 

36. Zakaz powiązań rodzinnych na urzędach  - nepotyzm. 
Sławomir Salomon – Poseł Ziemski Ziemi Wrocławskiej. 
Laudum. 

37. Debata nad legalnością wyborów powszechnych w oparciu o 
frekwencję - absencja jako protest wyborczy. Sławomir 
Salomon – Poseł Ziemski Ziemi Wrocławskiej. Laudum.  

38. Rozpatrzyć legalność wszystkich urzędów i instytucji w 
Polsce. Sejm, Senat, Prezydent, Telewizja, które narzuciły 
nam przymusowe daniny. Mirosław Kidziński - Poseł 
Ziemski Ziemi Kłodzko-Wałbrzyskiej. Laudum. 
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39. Represje Posłów Ziemskich – Wojciech Strąk – Poseł 
Ziemski został zatrzymany na 48 h. Beata Andrejas - 
Marszałek Sejmiku Prowincjonalnego Ziemi Wrocławskiej.  
Laudum.  

40. Wniosek o objęcie infamią: Prezydenta Wrocławia Rafała 
Dutkiewicza oraz ex europosła Ministra Skarbu w Rządzie 
Beaty Szydło -  Dawida Jackiewicza. Poseł Ziemski Ziemi 
Wrocławskiej Sławomir Salamon. Laudum. 

41. Sprawa Grzegorza Brauna – Prokuratura Wrocławska 
składa kasację i mimo uniewinnienia Grzegorza Brauna 
przez Sąd II instancji Prokuratura chce kasacji wyroku. 
Laudum.  

42.  Powiat Trzebnicki – dwóch partyjnych Starostów. Jak w 
przyszlości mają wyglądać Starostwa? Laudum. 

43.  Wolne głosy. 
44. Zakończenie Sesji. 

 
MEMO 

Jako Marszałek Sejmu Walnego przypomnę, że Sejmik Ziemski 
Generalny Województwa Dolnośląskiego został powołany do życia 
Uchwałą-Sancytem Nr 18/15/11/2015 z 15 listopada 2015 roku przez 
Sejm Walny w Konstantynowie Łódzkim.  
 
Ponieważ nie ma do powyższej Uchwały aktów wykonawczych 
musimy kierować się prawem zwyczajowym oraz ten zwyczaj tworzyć.  
 
Marszałek Sejmu Walnego ma prawo a nawet obowiązek zwoływać 
Sejmiki Ziemskie każdego rodzaju, w tym Sejmiki Ziemskie Generalne 
Wojewódzkie w sytuacjach nadzwyczajnych, a szczególnie wówczas, 
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gdy Sejmiki Prowincjonalne oraz Sejmiki Powiatowe w danym 
Województwie niewłaściwie lub niewystarczająco właściwie działają, 
powodując, że Województwo zostaje bez należytej, reprezentatywnej 
samorządności sejmikowej. Sytuacja „pustyni sejmikowej” powoduje 
automatyczne oddanie pola partiom politycznym i uprawdopodabnia 
możliwość utraty (swoistej „amputacji”) nie sejmikowego 
Województwa z ciała Najj. Rzeczypospolitej.  
Partie polityczne in gremium jako postbolszewickie, żydomasońskie 
ugrupowania  prowadzą w ramach demo[no]kracji politykę 
wyniszczania narodu polskiego i powolnego przekazywania rdzennych, 
polskich Ziem pod obce panowanie; najpierw pod panowanie 
ekonomiczne ale z biegiem czasu również polityczne. Partie te zadłużają 
mieszkańców oraz podmioty i urzędy, aby w przyszłości zabór tych 
terenów miał pozory „ulgi”. 
  
W tym konkretnym przypadku wydaje się, że Sejmik Ziemski 
Prowincjonalny Ziemi Wrocławskiej i Wałbrzyskiej nie funkcjonują 
właściwie, nie koncentrując się na pracy oddolnej - sejmikowej, a na 
pracy politycznej i to w skali, macro, czyli zachowując się klasycznie 
jak typowa partia polityczna. Sejmiki te stały się krypto partiami 
politycznymi o charakterze partii „kanapowych”. Nie służą 
mieszkańcom Województwa Dolnośląskiego, ale chcą zajmować się li 
tylko sprawami generalnymi. Zwołanie przez Panią Beatę Andrejas et 
consortes Sejmu Walnego musiało spowodować moją reakcję jak niżej:  
 

DECYZJA  
Nr 01 z 30 grudnia 2015 roku 

RUGI PRZEDSEJMOWE 
 
Niestety, jestem zmuszony wprowadzić zwyczaj rugów z fb osób szkodzących idei 
Sejmikowania i Sejmowi Walnemu Konfederacji Generalnej Niepołomickiej A.D. 
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2014. Rugi stosuję wobec osób uporczywie zakłócających mir sejmikowania (powagi 
wpisów) na fb i zachowania powagi Majestatu jakim są Sejmiki Ziemskie i Sejm 
Walny. 
Pani Beata Andrejas przestaje być z dniem dzisiejszym Marszałkiem Sejmiku 
Ziemskiego Ziemi Wrocławskiej Konfederacji Generalnej Niepołomickiej A.D. 2014. 
Upoważniam do anulowania i kasowania wszelkich wpisów tej osoby jako osoby 
"persona non grata" na stronie fb "Sejmiki Ziemskie" & "Sejm Walny" i inne 
pokrewne. Pani Beata Andrejas popełniła przestępstwo ZDRADY STANU Najj. 
Rzeczypospolitej i obrazu Majestatu Sejmików Ziemskich, Sejmu Walnego oraz 
Prezydium Sejmu Walnego poprzez bezprawną próbę zwoływania Sejmu Walnego 
Konfederacji Generalnej Niepołomickiej A.D. 2014 do czego nie ma żadnych praw. 
Na najbliższej Sesji Sejmu Walnego w marcu 2015 roku podejmiemy decyzje 
ostateczne w sprawie tej osoby.  
 
Zasadą powinno być „załatwianie drażliwych spraw we własnym 
gronie i nie zaprzątanie uwagi Sejmu Walnego sprawami lokalnymi, 
nawet rangi wojewódzkiej. Stąd czynię próbę załatwienia sprawy w 
ramach Ziemi Województwa Dolnośląskiego. Zwołuję wszystkich 
przedstawicieli Powiatów Ziemi Dolnośląskiej, a konkretnie zwołuję 
Marszałków i Posłów Ziemskich następujących Prowincji: 
 

I SEJMIK ZIEMSKI PROWINCJONALNY  
ZIEMI JELENIOGÓRSKO-LEGNICKIEJ 

W LEGNICY 

 
obejmujący Ziemię: 

Powiaty: bolesławiecki, głogowski, jaworski, jeleniogórski, kamiennogórski, legnicki, 
lubański, lubiński, lwówecki, polkowicki, zgorzelecki i złotoryjski. 

Miasta na prawach powiatu: Jelenia Góra i Legnica. 
 

II SEJMIK ZIEMSKI PROWINCJONALNY  
ZIEMI KŁODZKO-WAŁBRZYSKIEJ 

W WAŁBRZYCHU 
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obejmujący Ziemię: 

Powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski i ząbkowicki. 
Miasto na prawach powiatu Wałbrzych. 

 
III SEJMIK ZIEMSKI PROWINCJONALNY  

ZIEMI WROCŁAWSKIEJ 
WE WROCŁAWIU 

 
obejmujący Ziemię: 

 Powiaty: górowski, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki,  
wołowski i wrocławski. 

Miasto na prawach powiatu: Wrocław 
 
 
 
 
Ziemia Województwa Dolnośląskiego liczy 30 Powiatów, które to 
Powiaty na Sejmiku Ziemskim Generalnym Województwa 
Dolnośląskiego powinny być reprezentowane przez 5 (pięciu) Posłów 
Ziemskich każdy, wliczając w to Marszałków. Tak, więc, na Sejmiku 
Ziemskim Generalnym Województwa Dolnośląskiego maksymalnie 
może brać udział 150 Posłów Ziemskich, po 5 Posłów z każdego 
Powiatu.  
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MARSZAŁEK 

SEJMIKU GENERALNEGO 
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 

(miejsca i numeracje Ziem (Powiatów) – Ław Poselskich dla 5 Posłów) 
 

ZIEMIE I SEJMIKU  
ZIEMSKIEGO 

PROWINCJONALNEGO 
ZIEMI  

JELENIOGÓRSKO-
LEGNICKIEJ 

ZIEMIE III SEJMIKU  
ZIEMSKIEGO 

PROWINCJONALNEGO 
ZIEMI 

WROCŁAWSKIEJ 

ZIEMIE II SEJMIKU 
ZIEMSKIEGO 

PROWINCJONALNEGO 
ZIEMI  

KŁODZKO-
WAŁBRZYSKIEJ 

11. Jelenia Góra 1. Wrocław 25. Wałbrzych 
12. Ziemia Jeleniogórska 2. Ziemia Wrocławska 26. Ziemia Wałbrzyska 
13. Legnica 3. Ziemia Górowska 27. Ziemia Kłodzka 
14. Ziemia Legnicka 4. Ziemia Milicka 28. Ziemia 

Dzierżoniowska 
15. Ziemia Bolesławiecka 5. Ziemia Oleśnicka 29. Ziemia Świdnicka 
16. Ziemia Głogowska 6. Ziemia Oławska 30. Ziemia Ząbkowicka 
17. Ziemia Jaworska 7. Ziemia Strzelińska  
18. Ziemia 
Kamiennogórska 

8. Ziemia Średzka  

19. Ziemia Lubańska 9. Ziemia Trzebnicka  
20. Ziemia Lubińska 10. Ziemia Wołowska  
21. Ziemia Lwówecka   
22. Ziemia Polkowicka   
23. Ziemia Zgorzelecka   
24. Ziemia Złotoryjska   
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Wstępne, Ogólne Zasady Sejmikowania 

na Sejmiku Ziemskim Generalnym 
 

1. Każdy Powiat ma jeden głos podczas głosowań Sejmiku Ziemskiego 
Generalnego Województwa Dolnośląskiego.  

2. Zgłoszony Poseł otrzymuje status Posła Ziemskiego Ziemi ... do dnia 
rozliczenia się ze swojego poselstwa przed Sejmikiem relacyjnym 
własnej Ziemi (Sejmikiem Powiatowym) i otrzymania skwitowania (z 
ewentualnego uposażenia na wyjazd) oraz otrzymania votum 
zaufania z wykonanego poselstwa.  

3. Skwitowanie i votum zaufania są warunkami koniecznymi, by nie 
utracić statusu Posła Ziemskiego.   

4. Poseł zasiada w Ławie Poselskiej (rzędzie) o numerze Ziemi-
Powiatu.  

5. Głosujemy Ziemsko, czyli każda Ziemia ma jeden głos. Pierwsza 
osoba z brzegu Ławy Poselskiej jest dorozumiana jako Marszałek 
danej Ziemi i ona głosuje w imieniu Ziemi (po konsultacji z innymi 
Posłami z danej Ziemi. Gdy w danej Ziemi głosy się równoważą 
ostateczną decyzję podejmuje Marszałek. Druga osoba z brzegu to 
Pierwszy Asesor Ziemi etc.  

6. Poseł Ziemski ma prawo „veta” gdy Marszałek z danej Ziemi nie 
wyraża uzgodnionej woli Ziemi lub w innej ważnej kwestii. Głos 
poselski „veto” tamuje obrady i głosowana jest zasadność „veta” 
poselskiego. Za kilka niezasadnych „vetowań” Poseł może być 
wyrugowany z Sali obrad.  

7. Poseł Ziemski ma prawo do Głosu wolnego. Poseł zgłasza się do 
debaty i musi mu być przyznany Głos wolny.  

8. Poseł może składać wnioski.  
9. Wnioski poselskie nie muszą być rozpoznawane w danym dniu obrad 

ale najpóźniej na kolejnej Sesji.  
10. Poseł ziemski ma obowiązek rozliczyć się ze swoich głosowań przed 

Ziemią na Sejmiku relacyjnym, zwołanym kilka tygodni po Sejmiku 
Generalnym (najlepiej w trzecim tygodniu). Gdy Sejmik relacyjny 
nie jest zwołany Poseł Ziemski nie jest zobowiązany do rozliczenia 
się ze swoich głosowań. Poseł Ziemski, gdy nie może być obecny na 
Sejmiku relacyjnym składa sprawozdanie przed Sejmikiem 
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Powiatowym na piśmie na ręce ostatniego Marszałka tegoż 
Sejmiku.   

11. Na Sejmiku Generalnym, tak jak na Sejmie Walnych głosuje się w 
sprawach porządkowych i dyscyplinarnych bezwzględną większością, 
a w innych sprawach zdecydowaną większością, od ponad 60% do 
ponad 90% głosów „za” w zależności od rodzaju Laudum. Im 
Laudum ważniejsze tym większość musi być wyższa. Z czasem 
określimy kategorie Laudów wymagających określonej ilości głosów.  

12. Jeśli chodzi o quorum to do czasu okrzepnięcia idei Sejmikowania i 
Sejmu Generalnego przyjmujemy, że aby było quorum, to na 
Sejmiku Generalnym powinny brać udział, począwszy od  2016 
roku, co najmniej 3 Ziemie, a w szczególnym przypadku 2 Ziemie. 
Docelowo chcemy tę „poprzeczkę” podwyższać do osiągnięcia 1/3 
Ziem, czyli w tym konkretnym przypadku do osiągnięcia 
reprezentacji 10 Ziem, złożonych każda z co najmniej 3 Posłów.   

13. W imieniu Ziemi – Powiatu głosuje Marszałek danego Powiatu, czyli 
osoba siedząca z brzegu. Na początku nawet jedna osoba 
reprezentuje Powiat i jest traktowana, co najmniej jak Marszałek in 
spe danego Powiatu. Docelowo Powiat ma być reprezentowany przez 
co najmniej trzy osoby, z czego, co najmniej dwie są z innych Miast 
(Gmin).  

14. W przypadku równowagi stanowisk „za” i „przeciw” w ramach 
Powiatu decydujący głos ma Marszałek Powiatu, czyli osobo siedząca 
z brzegu i dysponująca Mandatem. 

15. Są trzy kolory Mandatów:  
 Kolor zielony – głos „za” 
 Kolor żółty – głos „wstrzymujący się”  
 Kolor czerwony – głos „przeciw” oraz głos „vetujący” w trakcie 

debaty, aby Marszałek mógł śledzić zdania przeciwne.  
16. Posłowie aby zabrać głos muszą posiłkować się niebieską kartką. 
17. Kultura debaty wymaga precyzyjnie odnosić się do poruszanego 

problemu, a nie do osoby chyba, że debata dotyczy osoby. Poseł 
powinien konkludować swoja wypowiedź, a gdy tego nie robi 
powinien za niego zrobić to Marszałek Sejmiku, upewniając się, czy 
Posłowi taka konkluzja odpowiada.  

18. Gdy w debacie Poseł Ziemski odniesie się ad personam do innego 
Posła Ziemskiego obecnego na Sali, to Poseł ten ma prawo do 
responsu.   
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19. Celem Sejmiku Genaralnego jest podejmowanie Uchwał i Laudów.   
20. Każdy Poseł Ziemski ma Głos wolny.  
21. Marszałek Sejmiku Generalnego może ograniczać czasowo 

wypowiedzi z zastrzeżeniem, że czas ten nie może być krótszy niż 
15 minut.  

22. Sejmik Ziemski Generalny będzie w przyszłości miał obligatoryjne 
daty zwoływania Sesji, co najmniej raz w roku, rotacyjnie w 
Poszczególnych Prowincjach Sejmikowych.  

23. Sejmik Ziemski Generalny powinien być zwoływany za 
wcześniejszymi  konsultacjami Marszałków Sejmików Ziemskich  
Prowincjonalnych na wniosek choć jednego Marszałka. Gdy choć 
jeden Marszałek Sejmiku Prowincjonalnego jest przeciwny zwołaniu 
Sejmiku Generalnego nadzwyczajnego, mimo wniosku innego 
Marszałka, o zwołaniu takiego Sejmiku Generalnego decyduje 
Marszałek Sejmu Walnego albo w przyszłości Król.   

24. Marszałek Sejmu Walnego a w przyszłości Król ma prawo w każdej 
chwili zwołać Sejmik Ziemski Generalny.  

25. Sejmik Ziemski Generalny zwołany przez Króla lub Marszałka Sejmu 
Walnego prowadzi, a co najmniej nadzoruje jego przebieg, 
Marszałek Sejmu Walnego. Na takim Sejmiku musi być zawsze 
wyznaczone miejsce dla Marszałka Sejmu Walnego i dla Króla.  

26. W przypadku zwołania Sejmiku Ziemskiego Generalnego przez 
Marszałka Sejmiku Prowincjonalnego, obrady prowadzi Marszałek tej 
Prowincji na której odbywa się Sejmik Generalny, z zastrzeżeniem 
wymogu rotacyjności. Rotacyjność nie dotyczy zwoływania Sejmiku 
Generalnego przez Marszałka Sejmu Walnego lub Króla.                    

  

Niniejsze Wici zwołują jednocześnie przedsejmowe Sejmiki Ziemskie Powiatowe 
w dniach od 21 stycznia 2016 roku do 12 lutego 2016 roku jako Sejmiki Ziemskie 
deputackie, wyłaniające Posłów Ziemskich z każdego Powiatu (Okręgu 
Sejmikowego). Przypominają jednocześnie, że w dniu 14 lutego 2016 roku – w dniu 
Patronów Europy tj. Cyryla i Metodego - w myśl Uchwały-Sancytu Nr 
19/15/11/2015 podjętego w Konstantynowie Łódzkim, powinny się odbyć 
obligatoryjnie Sejmiki Ziemskie Prowincjonalne o charakterze relacyjno-
ratyfikacyjnym (w tym przypadku również przedsejmikowym i przedsejmowym). 
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Jednocześnie jest zgoda, aby każdy mieszkaniec danej Ziemi mógł przyjechać na 
Sejmik Generalny do Wrocławia bez zgody Sejmiku Ziemskiego Powiatowego z 
zastrzeżeniem, że Posłowie wybrani na Sejmiku Ziemskim Powiatowym mają 
pierwszeństwo w zasiadaniu w Ławach Poselskich. Zgoda ta umożliwia 
przyjechanie osób z Ziem gdzie nie ma jeszcze powołanych Sejmików Ziemskich 
Powiatowych lub w sytuacji, gdy ktoś nie mógł brać udziału w Sejmiku Ziemskim 
Powiatowym, a chce uczestniczyć w Sejmiku Ziemskim Generalnym.   
 
Każda Prowincja Sejmikowa ma do obsadzenia 5 miejsc x ilość Powiatów w danej 
Prowincji na Sejmiku Generalnym, włączając w to Marszałka danego Sejmiku 
Prowincjonalnego.   
 
Każdy Sejmik Powiatowy ma do obsadzenia 5 miejsc na Sejmiku Generalnym 
włączając w to Marszałka Sejmiku Powiatowego.     
 
Ponieważ ilość miejsc na Sejmiku Ziemskim Generalnym jest ograniczona do 150 
osób, prosimy o wysyłanie zgłoszeń do udziału w Sejmiku Ziemskim Generalnym 
pod e-mail: sejm.walny@gmail.com.  
 
W Sali nie może być nadkompletu, ze względów bezpieczeństwa i wymogów 
przeciwpożarowych.  

 
 

ZGŁASZANE WNIOSKÓW  
DO PORZĄDKU OBRAD 

Wnioski, co do proponowanego Porządku obrad oraz Wnioski 
ziemskie zgłaszane do Porządku obrad, jak również zgłaszanie 
Kandydatów na Urzędy i do nobilitacji można składać najpóźniej 
poprzez e-mail sejm.walny@gmail.com w ósmym dniu przed Sesją 
Sejmiku Generalnego aby mogły się znaleźć w Trzecich Wiciach. 
Wnioski mogą składać przede wszystkim Marszałkowie ziemscy, 
najlepiej po odbytym Sejmiku przedsejmowym. 
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WARUNKI UCZESTNICTWA 
W SEJMIKU GENERALNYM 

 
Warunkiem pełnoprawnego uczestnictwa w Sejmie Walnym jest: 

1. Pokrycie we własnym zakresie wszelkich kosztów dojazdu i pobytu. 
2. Uiszczenie na miejscu opłaty na pokrycie kosztów uczestnictwa oraz w celu 

wsparcia idei Sejmu Walnego w kwocie 50 PLN.  
 

WARUNKI ZOSTANIA POSŁEM ZIEMSKIM 
w ramach 

Sejmu Walnego 
Konfederacji Generalnej Niepołomickiej A.D.2014 

 
1. Poseł Ziemski musi mieć ukończone 18 lat. 
2. Poseł Ziemski nie może być członkiem żadnej partii politycznej od co 

najmniej 5 lat ani nie może współpracować z żadną partią. 
3. Poseł Ziemski musi być związany z Ziemią, która reprezentuje. 
4. Poseł Ziemski musi być osobą ochrzczoną jako Chrześcijanin. 
5. Poseł Ziemski powinien być wyznania rzymsko-katolickiego. 
6. Poseł Ziemski musi być Polakiem - narodowości polskiej. 
7. Poseł Ziemski musi znać, co najmniej genealogię po mieczu i kądzieli do 

trzech pokoleń wstecz tzn. musi, co najmniej znać dziadka tacierzystego (ojca 
swojego ojca) i babkę macierzystą (rodowe nazwiska swojej matki oraz matki 
swojej matki). Przodkowie ci muszą być Polakami. 

8. Poseł Ziemski nie może być „Swiadkiem Jehowy”. 
9. Poseł Ziemski nie może być ateistą. 
10. Poseł Ziemski nie może być masonem lub osobą świadomie współpracującą z 

masonerią.    
11. Poseł Ziemski nie może reprezentować innego interesu jak interes własnej 

Ziemi. 
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WARUNKI REJESTRACJI OBRAD SEJMIKOWYCH 
AUDIO I VIDEO  

 
Osoby lub organizacje chcące rejestrować obrady Sejmiku Generalnego audio 
i/lub wideo musza się AKREDYTOWAĆ u Organizatora, podając dane osobowe 
lub nazwę organizacji i zapoznając się z zasadami rejestracji obrad i 
respektowaniem danych osobowych i tytulatury osób występujących na obradach. 
AKREDYTACJA JEST BEZPŁATNA.   
 
Organizator może nie udzielić akredytacji i zażądać opuszczenia Sali obrad przez 
konkretne osoby.   
 
Osoby wypraszane z Sali obrad będą traktowane jako osoby zakłócające mir 
domowy obrad. 
 
Osoby przebywające na Sali Obrad mogą w niej pozostawać wyłącznie za zgodą 
Organizatora tj. Fundacji im. Króla Stanisława Leszczyńskiego „QUOMODO”. 
 
Troszczmy się o Rzeczpospolitą - naszą Ojczyznę i Matkę! 
Przywróćmy blask Najj. Rzeczypospolitej – oddolnie rządzonej, a przez to 
bezpiecznej i zasobnej! 
  
Dano w Myszkowie, dnia 20 stycznia 2016 roku   

                                                              
 Marszałek Sejmu Walnego  
 Konfederacji Generalnej Niepołomickiej A.D. 2014 
 Wojciech Edward Leszczyński h. Wieniawa 

  
 
Kontakt z Marszałkiem: 692 874 659 lub 695 338 757 
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NOTY DODATKOWE 
 
Proszę śledzić  stronę www.sejmwalny.org.pl  i pamiętać, że treść Trzecich 
Wici jest obowiązująca na Sejmie Walnym. 
  
Poseł Ziemski może wysyłać swoje propozycje odziemskie i uwagi 
(exorbitancye) na adres e-mail: sejm.walny@gmail.com . 
 
Wojciech Edward Leszczyński 
Marszałek Sejmu Walnego 
Konfederacji Generalnej Niepołomickiej A.D. 2014 
 
Słowniczek terminów staropolskich  
 
absentacja - nieobecność  
aklamacja - zgoda ogólna lub okrzyki  
aktykacja - wpis do akt  
animować - zachęcać  
aparencyja - skłonność  
asesor - pomocnik marszałka sejmiku  
assystencja - orszak  
bibliopola - księgarz  
branie do braci - praktyka odkładania uchwał sejmowych do decyzji 
sejmików relacyjnych  
brukowiec - ubogi szlachcic żyjący w mieście  
civitas - miasto  
cursum - przebieg  
cyfra - szyfr  
dependencja - zależność  
deputacja - delegacja, komisja  
diariusz - chronologiczny zapis czynności, np. sejmu, sejmiku  
dobra stołowe - majątki przeznaczone na utrzymanie dworu królewskiego, 
ekonomie  
dom rakuski - Habsburgowie austriaccy  
duktor - przewodnik  
dyferencja - różnice w poglądach, spór  
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dygnitarze - dostojnicy koronni i litewscy niżsi w hierarchii od senatorów, 
ale wyżsi od urzędników i dygnitarzy ziemskich  
dyrektor sejmiku - prowadzący obrady, marszałek  
dyscernencja - rozsadzenie  
dysenzja - nieporozumienie  
dyspartyment - rozdział, podział  
dysymulować - udawać  
egzekucja - realizacja aktu prawnego, np. wyroku sądu czy nakazu 
podatkowego  
egzulanci - uchodący z ziem odpadłych od Rzeczypospolitej, zbierali się na 
specjalnych sejmikach egzulanckich  
ekonomia - majątki przeznaczone na utrzymanie dworu królewskiego, 
dobra stołowe  
ekspedycja sejmikowa - oficjalna korespondencja i dokumenty 
przygotowywane z okazji sejmiku  
ekspektatywa - obietnica nominacji na urząd za życia jego posiadacza  
ekstrakt - urzędowy wypis z akt ziemskich lub grodzkich  
elekcja - wybory  
elekcja viritim - wybór króla przy udziale szlachty z całej Rzeczypospolitej  
emulacja - rywalizacja  
exorbitancja - przekroczenie prawa, praktyka niezgodna z prawem  
fakcja - stronnictwo  
familiant - osoba znana i skoligacona w danej ziemi  
foment - zaburzenia, rozruchy  
generał - sejmik generalny,    
gołota - szlachta nieposesjonaci  
impediować - zakłócać  
implikować - mieszać się  
indygenat - uznanie szlachectwa zagranicznego  
innotescencja - zaproszenie do odbycia sejmiku, zawiadomienie  
instancja - wstawiennictwo  
instrukcja - oficjalny dokument określający uprawnienia posła  
instygator - oskarżyciel  
interponować - wstawić się  
interrex - głowa państwa w bezkrólewiu, arcybiskup gnieźnieński jako 
pierwszy senator Rzeczypospolitej  
jurgielty - pensje  
jurysdykcja - urząd  
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klient - szlachcic zależny od magnata  
komisarz - urzędnik nadzorujący sprawy finansowe z ramienia sejmiku  
koncernować - starać się  
kondemnata - kara sądowa, utrata praw publicznych  
konfederacja - związek szlachty dla obrony praw i wolności  
konfirmacja - potwierdzenie np. przywileju, urzędu  
koniuracja - spisek  
konkluzja - zakończenie obrad sejmiku  
konstytucja - uchwała sejmu o randze prawa  
konsulta - narada  
kontradykcja - sprzeciw  
konwokacja - sejm obradujący przed elekcją króla  
kreska - głos  
kreskować - głosować  
kuban - łapówka  
kursor - pieszy lub konny posłaniec pocztowy  
laudum - uchwała sejmiku  
libertacja - zwolnienie np. od podatku czy kwaterunku  
ligować się - jednoczyć  
limita - praktyka prolongowania obrad sejmików  
magdeburgia - sąd miejski  
mandat - pozew sądowy  
manifestacja, manifest - oświadczenie publiczne  
marszałek sejmu - prowadzący obrady z wyboru współsejmikujących  
matador - ironicznie: polityk, osobistość  
membran - blankiet, in blanco  
namiestnik ekonomiczny - zarządca ekonomii  
oblata - wpisanie dokumentu do ksiąg wieczystych w urzędzie grodzkim 
lub ziemskim dla nadania mu znaczenia urzędowego, inaczej aktykacja  
odwach - posterunek  
okazowanie - doroczny popis pospolitego ruszenia szlachty  
okolica - zaścianek  
oppidum - miasteczko  
ordynans - rozkaz  
pacta conventa - układ zawierany z nowo obieranym królem określający 
jego zobowiązania  
papista - katolik  
partyzanci - stronnicy polityczni  
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per pluralitatem - większością głosów  
petita - sprawy drobne  
plagi - rózgi, baty  
podementować - poprzeciągać, „skołować"  
podstarości - urzędnik zastępujący starostę grodowego w obowiązkach 
sądowych i politycznych  
podwojewodzi - urzędnik zastępujący wojewodę w obowiązkach sądowych  
podymne - podatek wymierzany od liczby zagród, czyli „dymów"  
pogłówne - podatek wymierzany od liczby osób, czyli „od głowy"  
popis - doroczny zjazd pospolitego ruszenia szlachty, okazowanie  
popularysta - polityk cieszący się powszechnym uznaniem szlachty  
poseł królewski - delegat przedstawiający na sejmiku postulaty 
królewskie [obecnie poseł prezydenciki]  
poseł sejmowy - delegat szlachty na sejm, obierany na sejmikach 
poselskich, czyli przedsejmowych  
praktyki - tajne działania polityczne, knowania, intrygi  
preponderancja - przewaga  
promulgata - nominacja  
prorogacja - prolongata  
protestacja - sprzeciw  
prywata - sprawa prywatna  
publikacja - ogłoszenie dokumentu  
pugilares - portfel dużego formatu na papiery, portofolio  
referendarz - sądowy dygnitarz koronny  
regent ziemski - urzędnik sądu ziemskiego  
regestr - spis  
remonstracyja – oświadczenie, sprzeciw  
repartycja - rozdział np. obciążeń podatkowych  
respons - odpowiedź  
retenta - zaległość podatkowa  
rezolucja - determinacja  
roki, roczki - sesje sądów szlacheckich  
rotmistrz łanowy - oficer dowodzący zaciągiem łanowym, czyli zbrojnymi 
opłacanymi przez samorząd ziemski  
rugi - procedura usuwania z izby sejmowej lub trybunalskiej osób 
nieprawnie obranych  
salaria - zasiłki, pensje  
salwować się - ratować się np. ucieczką  
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sąd grodzki - sąd szlachecki najniższego stopnia kompetentny pierwotnie 
w sprawach kryminalnych  
sąd kapturowy - sąd szlachecki powoływany w bezkrólewiu przez sejmik  
sąd podkomorski - sąd szlachecki kompetentny w sprawach sporów o 
granice dóbr ziemskich  
sąd skarbowy - organ wykonawczy sejmiku do nadzoru nad sprawami 
finansowymi samorządu ziemskiego  
sąd ziemski - sąd szlachecki kompetentny w sprawach cywilnych  
seksterny - zeszyty  
składanie sejmiku - procedura zwoływania sejmiku  
solwować - odkładać, prolongować  
srogi - wielki  
starosta grodowy - przedstawiciel władzy królewskiej w ziemi, w XVII i 
XVIII w. dygnitarz szlachecki  
subiekta - narzędzia  
sumpt - wydatek  
surrogator - urzędnik, zastępca urzędnika  
sylwa - zbiór zapisek różnych  
szelężne - podatek od produkcji i wyszynku trunków  
szrubować - wciskać się  
sztadlan - przedstawiciel społeczności żydowskiej wyspecjalizowany w 
kontaktach z instancjami państwowymi  
terrigena - szlachcic pochodzący z danej ziemi i cieszący się w niej pełnią 
praw politycznych  
traktament - poczęstunek, uczta  
trcia - tłum  
trybunał - najwyższy sąd szlachecki, osobny dla Wielkopolski, Małopolski i 
Wielkiego Księstwa Litewskiego  
tumult - zamieszki  
turnus - w XVIII wieku nazwa procedury głosowania  
ucieranie - procedura uzgadniania poglądów i propozycji legislacyjnych na 
sejmach i sejmikach  
umolifikować - ułagodzić  
unanimitatem — jednogłośnie, bez sprzeciwu  
uniwersał - urzędowe ogłoszenie  
windykować - odzyskiwać, mścić  
wiolencja - użycie siły, gwałt  
wotum - głos, mowa na sejmie lub sejmiku  
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wolny - urzędnik sądowy niskiej rangi  
wybieranie - procedura pobierania świadczeń: opłat, podatków itp.  
xenochodia - schronisko, szpital  
zasiadać stallum - zajmować miejsce właściwe dla godności urzędowej  
zelent - wierny stronnik  
zgubikordzik - drobny szlachcic, gołota  
ziemstwo - urząd ziemski, kancelaria sądu ziemskiego  
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